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Mickelsmäss var enda gången om året då 
människor fick vara utan jobb i eftersom 
årskontrakten löpte ut. Utan jobb fick an-
nars inte folk vara. De som ville hade alltså 
möjlighet att söka ny arbetsplats, resa eller i 
alla fall roa sig. Fortfarande hålls marknader 
runt i vårt land denna tid på året. Detta var 
en samhällsrutin. En omstart för alla. Säkert 
kände många en ängslan över att kanske inte 
hitta något jobb. Vi har kommit långt när 
det gäller anställningstrygghet. Vi blir inte 
tvångsomhändertagna om vi exempelvis är 
arbetslösa i november. Men jag undrar hur 
det var att känna den kollektiva nystarten 
som varje Mickelsmäss innebar. 

Idag anordnar många arbetsplatser, för-
eningar och skolor en kick-off för att starta 
terminen. I kyrkan har vi en Upptakts-guds-
tjänst, ett slags Alla-ska-vara-med-moment. 
För vi behöver regelbundet konstituera oss.  
Jesus var medveten om detta när han instiftade 
nattvarden. Han gjorde mycket viktigt i sam-
band med måltider. Han ser på sina lärjungar 
när han lyfter brödet och vinet. Alla är med. 
Det är nu det händer. Han förvandlar den  
bekanta judiska påskmåltiden till något nytt, 

ett avstamp. Jesus använder rutinens sötma. 
I kyrkan minns vi såhär års ärkeängeln 

Mikael (”Mickel”) som kämpar mot det 
onda genom att slåss mot draken, symbolen 
för det onda i Uppenbarelseboken 12:7-12. 
Änglarna illustrerar Mikaelidagen. Dessa  
väsen som i Bibeln inte har så mycket gemen-
samt med de bokmärken vi gärna klistrar på 
juldekorationer. 

När barn döps i Maria Magdalena för-
samling ger församlingen som gåva en 
dopängel av glaspärlor. En symbol som in-
spiration till att vi ska beskydda barnet med 
änglakraft och tillsammans be för att allt ska 
gå väl för barnet i livet. Bibeln säger inte en-
tydigt vad änglar är eller vad de gör. Men vi 
kan skönja att Gud vill hjälpa människorna 
genom dem. Ibland genom ord och drömmar, 
ibland genom handfasta ingripanden. Bibelns 
änglar liknar inte mycket Jenny Nyströms  
sagoféer, men hur de avbildas är egentligen  
inte viktigt. Det är vad de vill som är det vik-
tiga. Att varje barn, varje människa, har en 
uppgift i livet. Att varje person är omistlig i 
den mångfald som skapelsen är. Omistlig och 
samtidigt en av många. I vårt samhälle där 

individens frihet betonas blir vi lätt isolerade 
och segregerade. Såklart är individens frihet 
och trygghet en tillkämpad rättighet vi ska 
värna om. Men baksidan är att känslan av det 
kollektiva – att få höra till – ofta saknas och  
utanförskapet växer. Därför får vi låta  
änglarna – i vilken form vi än föredrar dem 
– låta oss tillsammans efterfråga, vårda, bära  
och hjälpa varandra. För alla hör vi ihop.  Och  
vi får hjälp av våra rutiner. Hur enkla och  
världsliga de än verkar vara. 

Mickelsmäss infaller den 29 september.  
Förr var denna en av årets viktigaste helger. 
Idag vet knappt någon att den finns. 
Men den gamla tidens människor längtade 
efter denna helg. Skörden var bärgad och 
förråden var fyllda av mat.

Det är nu 
det händer

Hösten 
är igång
Andra helgen i september var det fest för alla 
i kyrkan. Församlingens upptaktsgudtjänst.
Barnkörerna och Maria Magdalena  
Kammarkör sjöng. Efter gudstjänsten bjöds 
det på korv, glass fika utanför kyrkan i skönt 
sensommarväder. Alla barn som ville fick 
ballonger och något med sig från fiskdam-
men. Här är några bilder från dagen.

Lars Lifvendahl, präst
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GUDSTJÄNSTER framöver
i S:ta Maria Magdalena kyrka,  
Bellmansg 13

Mässa tisdagar kl 12 
Lunchbön måndag, onsdag-fredag kl 12
Taizémässa torsdagar kl 18
Morgonbön, i franciskansk anda 
onsdagar, 07.30

SEPTEMBER

Sö 22/9 kl 11  Högmässa 
Lars Lifvendahl, Maria Magdalena  
vokalensemble
Sö 29/9 kl 11  Högmässa
Elisabeth Jonsson, ensemble ur 
Maria Magdalena kammarkör

OKTOBER

Sö 6/10 kl 11  Mässa med små och stora 
Lars Lifvendahl, barnkörerna
Sö 13/10 kl 11  Högmässa 
Magnus Olsson, gospelkören sjunger
Sö 20/10 kl 11  Högmässa 
Hillevi Uddenfeldt, Alive Gospel sjunger
Sö 27/10 kl 11  Högmässa
Elisabeth Jonsson, ensemble ur 
Maria Magdalena kammarkör

Söndagsskolan under högmässan. 
Se högersidan.

KONSERTPROGRAM i korthet
i S:ta Maria Magdalena kyrka,  
Bellmansg 13, om inget annat anges

Sö 22/9 kl 16 Körkonsert
Musik av Strozzi, Pärt och Victoria. 
Maria Magdalena Vokalensemble,
Mats Nilsson, dirigent
Axel Rystedt, orgel

Ti 24/9 19.30 Gospel i höstkväll
En stund av påfyllnad och glädje. Maria  
Magdalena Gospel sjunger för och med er!
Maria Sandell, dirigent
Daniel Stenbaek, flygel

Sö 29/9 16.00 Maria Magdalena  
kammarkör 10 år. Jubileumskonsert!
Judith Bingham Missa brevis samt musik av 
Hambraeus, Sandström, Dove och Martin, 
Maria Magdalena Kammarkör.
Johan Hansson Lindström, orgel
Dirigent Mats Nilsson

Sö 6/10 kl 16 Orgelkonsert
Musik av J. S. Bach, Felix Mendelssohn  
och Alexandre Guilmant.
Axel Rystedt, orgel

Ti 8/10 19.30 Konsert
Konsert med Maria Magdalena Högstadiekör 
med solister. Kompmusiker.
Körledare: Linda Börjesson
OBS! Konsert i Stora Salen på Ragvaldsg 10

Sö 20/10 16.00 Gospelkonsert 
Alive Gospel gästas av Tensta Gospels Joyful 
Noice. Kompmusiker.
Körledare: Linda Börjesson

LUNCHMUSIK
Torsdagar kl 12.15 i S:ta Maria  
Magdalena kyrka, fritt inträde.  
Enklare lunch till självkostnadspris  
efter lunchkonserterna.
19/9 Lunchmusik,  
Johan Hansson Lindström, orgel
26/9 Lunchmusik, Axel Rystedt, orgel
3/10 Lunchmusik,  
Johan Hansson Lindström, orgel
10/10 Lunchmusik, Axel Rystedt, orgel
17/10 Lunchmusik,  
Johan Hansson Lindström, orgel

BARN OCH FAMILJ
Läs mer på höger sida. Ring 08-462 29 57  
för mer information och anmälan.
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mariamagdalena/protokoll.  

Maria Magdalena församling samarbetar  
med Sensus studieförbund

KONTAKT  
Expedition 08-462 29 40 , maria.magdalena@svenskakyrkan.se. 
Öppettider: mån-fre kl 9-12. Besöksadress: S:t Paulsg 10. 
Postadress: Box 150 10, 104 65 Stockholm
Telefontider: tis-fre kl 9-12 
S:ta Maria Magdalena kyrka Bellmansg 13. Öppet varje dag 11-17. 
Webb: svenskakyrkan.se/mariamagdalena
facebook.com/mariamagdalenaforsamling

STÖD OCH HJÄLP
Ansökan om ekonomisk hjälp från stiftelser  
Boka tid för besök på 08-462 29 46.  
Svenska Kyrkans Familjerådgivning  
08-615 11 70. Södermannagatan 5,  
kyrkansfamiljeradgivning.org  
Jourhavande medmänniska: 21-06 alla dagar, 08-7021680 
Jourhavande präst: Alla dagar kl 21-06, telefon 112

Kyrkoherde 
Annika Almström
avskedspredikade 
och avtäckte 
sitt portätt!
Församlingen har tackat av Annika 
Almström, efter fyra år som kyrkoherde.
Enligt tradition avbildas försam- 
lingens kyrkoherdar och hängs på 
väggen i Stora Salen i församlings- 
huset. Den omskrivna fotografen  
Sanna Sjöswärd, se bilden, berättade  
hur det gick till när hon porträtterade.

Emerituskören

35 damer söker

Nyhet!

Lite äldre och vill sjunga kör? 
Inga problem i Maria Magdalena

Präst Magnus Olsson. Sång av gospelkören. 
Kyrkkaffe och skördeauktion* efter  
högmässan. Pengarna går till församlingens 
internationella projekt Maria Panabaj 
och Thusanang. 
*Vi tar tacksamt emot gåvor såsom frukt, 
grönsaker, bröd, blommor, sylt m m.  
Gåvorna tas i första hand med direkt  
till kyrkan på söndagen men kan lämnas  
i kyrkan ti-to 11-17.

Kontakt: Elisabeth Jonsson, 08-462 29 50 
präst, Anna Karin Strand Nilsson, diakon 
08-462 29 42

Agenda sept-okt
17/9 kl 14.00 
Vi besöker Stiftelsen Konstnärshem. 
Samling vid porten Brännkyrkagatan 19.

15/10 kl 14.00
Artisten Emy Stahl skildrar Lina Sandells  
liv i ord och ton. 
Plats: Sankta Maria Magdalena kyrka.

Vi firar tacksägelsedagen i S:ta Maria  
Magdalena kyrka 13 oktober 2019
Kl 11 Högmässa.

Vi ses på tisdagar en gång i månaden, 
lyssnar på föredrag eller musik och  
dricker kaffe tillsammans.  
Alla är välkomna.

I tacksamhet  
och glädje!

Välkommen 
till en stunds 
trivsel med 
Mariavännerna

Den 29 september är det höststart för 
söndagsskolan. Under första delen av högmässan 
samlas alla barn som vill, oavsett ålder, för att 
lyssna på en bibelberättelse eller möta en person 
i Bibeln. Högmässan börjar kl 11 på söndagar. 
Söndagsskolan slutar i god tid före nattvarden. 
Söndagsskolan följer skolåret och sker vid de 
flesta söndagsgudstjänster, förutom vid Mässa 
med små och stora. Alla barn är välkomna med 
eller utan förälder. Ingen föranmälan. 
Välkommen önskar Annika Sydow, 
församlingsassisstent, 072-222 38 40.

Söndagsskolan drar igång

Vi startar nu en projektkör som träffas vid ett visst antal repetioner per termin 
för att sedan göra en konsert eller gudstjänst tillsammans. Förutsättningen är 
god notläsningsförmåga och körvana  och vänder sig till dig som sjungit kör  
under många år på hög nivå. Du behöver kunna förbereda dig hemma och ha 
vana att sjunga på andra språk än svenska. Flerstämmig a cappella-sång ur 
den klassiska repertoaren. Första projektet i höst blir en julsångs-gudstjänst  
med Carols i anglikansk tradition söndag 22 dec kl 16.00. Noter kommer  
att skickas ut inför. Reptillfällen under hösten: Torsdagar kl 16.00-17.45  
med start den 31/10 (utom 21/11).
Föranmälan, kontakta körledare Johan Hansson Lindström för en träff:
johan.hansson.lindstrom@svenskakyrkan.se, 08-462 29 59

Maria Magdalena församlingskör sjunger vid ungefär tre högmässor per termin 
i S:ta Maria Magdalena kyrka. Repertoaren är relativt enkel. Mestadels klassisk, 
men rymmer även folkmusik och visor. Kören vänder sig till dig som är dagledig 
och längtar efter att sjunga. Repetition onsdagar kl. 15.30 i Stora salen,  
församlingshemmet på Ragvaldsgatan 10. Ring eller maila Axel Rystedt för 
mer info, 08-462 29 54, axel.rystedt@svenskakyrkan.se

fler sångglada herrar

I församlingen erbjuder vi nu flera möjligheter att sjunga 
kör för dig som är äldre. Här kan du läsa om körerna.

Grupp för barn med 
ensamstående föräldrar
Vi har platser kvar i vår grupp för barn och ensamstående föräldrar på onsdagar 
kl 09.30-11.30, start den 2/10. Vi träffas på Ragvaldsg 10 där vi sjunger, leker och 
umgås. Ring 08-462 29 57 eller 072-222 38 40 för mer information och föranmälan.  
Välkommen önskar Annika och Lars! 

En stolt kyrk-
värd berättar

Vi träffar Kajsa Kåring, en av de kyrkvärdar 
du kan träffa när du besöker vår kyrka.
Kajsa är f d gymnasieläraren som varit 
kyrkvärd i sex år i S:ta Maria Magdalena.

Kyrkvärdar har ansvar för kyrkorummet 
och de föremål som finns där. I Kajsas  
fall är det textilier. Det innebär att Kajsa 
vårdar och hanterar textilier. Mindre 
lagningar utför hon gärna, se bilden, men 
betonar att större ingrepp måste utföras  
av en konservator.

Under gudstjänsten har kyrkvärden 
uppdrag som att hälsa församlingen 
välkommen, läsa bibeltexter, ta upp kollekt 
och hjälpa till vid nattvarden. 

Kajsa avslutar med att hon är mycket glad 
och stolt över värdskapet, som hon delar  
med fyra andra kyrkvärdar. Kanske får du 
läsa om någon annan lite längre fram.

Kyrkvärd Kajsa lagar en mässhake.
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Vi har samma rättigheter
Var med i kampen för allas rätt till ett värdigt liv.
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Sms:a ACT till 72905 och ge 100 kr/mån
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VI LEVER ALLA UNDER 
SAMMA HIMMEL
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Vi har samma rättigheter

VI LEVER ALLA UNDER 
SAMMA HIMMEL

Ca 500 personer samlades till konfe-
rensen”Under samma himmel” från hela 
Sverige, alla med gemensamt intresse för 
internationella frågor. 

Genusperspektivet lyftes fram av gäs-
ter från Indien, Tanzania och El Salvador, 
som berättade om dagens situation i res-
pektive land.  

I Indien hade Me Too-rörelsen varit 
högaktuell. Fattigdom i byarna ledde till 
att unga flickor skickades till städer, de 
anställdes som barnflickor etc. Prostitu-
tion var vanlig. Nu hade man informerat 

kyrkoledarna om fenomenet, då de ofta 
varit förnekade. Kyrkan lokalt ville försöka 
agera.

I Tanzania ledde fattigdomen till att 
unga flickor fick gå hungriga och dess-
utom ofta långa vägar till skolorna. Män 
plockade upp dem och erbjöd mat och 
skjuts. Graviditeter ledde till att skolut-
bildningen avbröts. Även här var kyrkan 
stödjande för flickorna, 

I El Salvador hade knarkhandel och va-
pen i överflöd haft stora konsekvenser 
för unga flickor. Stöd är nödvändigt.

Nästan 500 personer bildar tre viktiga 
bokstäver, och ett drönar-foto tas!
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